PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE I SVENSK UTLANDSUNDERVISNINGS
FÖRENING, SUF, NR 7, 15/4-21
Deltagare:
Cecilia Calais, Niki Orphanou, Bengt-Åke Edwardson, Dea Marie Mansten, Annika
Simonsson Bergqvist, Tommy Isaksson
Ej deltagande: Mona Nyberg
Datum: 15/4-21
Tid: 13.00 svensk tid
Plats: Videokonferens via länk
1. Mötets öppnande- Annika öppnar mötet och hälsar välkomna.
2. Mötets ordförande och sekreterare utses – Annika utses till ordförande och Cecilia till
sekreterare.
3. Godkännande av föredragningslistan – föredragningslistan godkändes.
4. Föregående protokoll styrelsemöte, länk här:
https://drive.google.com/file/d/16VzC_q-L2kwyggAoWBd4Si193pFr94fT/view?usp=sharing P
4, Monas utskick har gått ut igen. Dea har följt upp med Peter Palm om SUF-VM och han vill
gärna fortsätta även om deltagarantalet gått ner senaste året. Annika har varit i kontakt med
Loopia men ingen progress att rapportera. FB-sidan är uppdaterad. Protokollet läggs till
handlingarna.
5. Ekonomihantering och Budgetrapport (B-Å) – inget att rapportera. Föregående års
överskott på 200,000 berodde till stor del på felfakturering (ca 150,000) som ej hann rättas
före stängning av året. Detta resulterar, tillsammans med att vi inte fakturerat några
medlemsavgifter för 2020, i ett underskott för innevarande år. Båda revisorerna har avböjt
fortsatt engagemang och Bengt-Åke har kontaktat Valberedningen med anledning av detta.
Frågan om avgifter för 2021 (1 maj 2021-30 april 2022) diskuterades. Formellt beslut fattas
av årsmötet och styrelsen avvaktar med sitt förslag till årsmötet men f.n. tveksamt om avgift
kan motiveras mht att inga konferenser anordnas.
6. Medlemsregister, rapport (Mona) – ingen input erhållen från Mona.
●

Info: Suf är Silverpartner till SVIV (Svenskar i Världen)

7. Långsiktig konferensplanering,
●

Något nytt? Inget nytt att rapportera, tv inga datum för konferenser inplanerade.

8. Närmaste konferenser:
●

Augustikonferensen -21
● Funderingar på digital konferens och beslut från Skolverket – ingen ny
information har erhållits. Dea och Niki har lämnat synpunkter på en ev. digital
konferens till PeO men ingen återkoppling. Om SUF ska vara delaktiga i
konferensen, tex genom en föredragshållare, så är det hög tid att börja tänka
på arrangemanget. Kommer SUFs årsmöte att kunna var en del av

konferensen? Måste det vara det? Annika följer upp med PeO om
konferensen!
●

Ett önskemål om innehåll till konferensen är en guidning av det material som
Skolverket tillhandahåller som kan användas i undervisning, det upplevs svårt
att hitta.

●

Ev datum – tankarna är att förlägga mötet till slutet av augusti/början på
september. (SUFs årsmöte måste äga rum före 1 september enligt stadgarna,
men bedöms kunna skjutas på till konferensen.)

9. Inkomna mail till info@utlandsundervisning.se – inget att rapportera.
10. Hemsidan: (Tommy) – avvaktar besked om Loopia. Ska vi byta webhotell? Ett byte avser
inte att ändra utseende och innehåll på hemsidan även om så kan ske framgent.
Mailadressen måste bibehållas. Tommy tittar på alternativ.
11. Övriga frågor:
●

●
●

●

●

Remiss ang förslag till ändring i Skolverkets föreskrifter (Dea) - §9 med krav på
bankkonto i Sverige föreslås tas bort. Förslag att man istället ska kunna bevisa att
man har en förening och banken där man har konto ska kunna skicka ett intyg till
Skolverket.Har SUF synpunkter? Nej.
Enkät fr Skolverket om Covid: P-O har skickat frågor - åsikter?
● Distribution av frågorna - hur? Oklarhet råder rörande enkäten.
Marknadsföringsinlägg på Facebook och Instagram gällande utlandsskolorna - kan
SUF sponsra? (Tommy) – skolorna har haft några zoommöten under pandemin. Vid
möten har framkommit att vissa skolor har problem med svikande elevantal. Vad kan
skolorna göra? Något gemensamt? En idé kan vara att göra en marknadsföring på
Facebook och Instagram (och LinkedIn?) och betala en avgift för en riktad
kommunikation till en specifik målgrupp, tex elever/vårdnadshavare i visst
åldersspann i Sverige. Styrelsen beslutar att sådant stöd kan ges med 5,000 kr.
Annika skapar en LinkedIn-sida för SUF, till detta avsätts också medel.
A o B? (Any other business?) – översättning av kursplan. Fråga har ställts om SUF
kan bistå med översättning av kursplaner men Annika har redan meddelat att så ej
ska ske.
Mona har meddelat att hon önskar avgå från styrelsen och Valberedningen har
informerats.

11. Nästa styrelsemöte (nr 1 2021/22) beslutas på mötet – 3 juni kl 13.00 (Dea skickar
inbjudan med länk).
12. Mötet avslutas
Annika Simonsson Bergqvist, Ordförande

